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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în 
proprietatea privată acomunei Zorleni, județul Vaslui 

 

 D-lor consilieri,  
Am inițiat proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus, în baza prevederilor OUG nr.567/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a OUG 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 44/2018 de 

modificare și completare a OUG nr.34/2013, a HG 1064/2013 privind Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 
Necesitatea proiectului de hotărâre o constituie punerea în aplicare a OUG nr.34/2013, cu 

modificările și completările ulterioare, prin care se urmărește punerea în valoare a pajiștilor aflate în 

domeniul privat al comunei, prin primar, în conformitate cu hotărârea Consiliului local Zorleni, în 
baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în 

Registrul agricol și în Registru național al explotației (RNE), încheind în acest sens contracte de 
închiriere prin atribuire directă, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, 
proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea 

de prelungire până la 10 ani. 
În prezent comuna Zorleni are în proprietate privată suprafața totală de 732,44 ha, amplasate 

pe teritoriile tuturor celor patru sate componente, iar prin încheierea contractelor de închiriere, cu 
siguranță se va asigura o mai bună exploatare a acesteia prin repartizarea mai judicioasă către 
crescătorii de animale din comună, persoane fizice sau juridice, în funcție de specia de animale 

deținută și cu asigurarea încărcăturii optime de UVM/ha. 
De asemenea, se pot pune în aplicare mai eficient prevederile din amenajamentul pastoral 

întocmit de specialiști în domeniu și aprobat de de către Consiliul local al comunei Zorleni prin 
Hotărârea nr. 35/25.07.2019. 

Tototodată prin închirierea acestor suprafețe de pajiști, se va asigura o sursă suplimentară de 

venit pentru bugetul propriu al comunei 
Având în vedere cele prezentate, am inițiat proiectul de hotărâre pe care-l supun dezbaterii și 

aprobării consiliului local. 
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